
3296 م.ك. مج1

فقهالموضوع3296 م.ك. مج1مخطوط رقم

رسالة في السماعالعنوان

ابن قدامة ; موفق الدين عبداهللا بـن احمد المقدسي الحنبلي ـ 620 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

904 ـ 906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

4 ـ 7عدد األوراقنسخنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

إجابة عن سؤال في حكم سماع الموسيقىالمالحظات

 

 

شستربتيمصدر المخطوط

 

ذيل بروكلمان : 1 / 689المراجع
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3296 م.ك. مج2

فقهالموضوع3296 م.ك. مج2مخطوط رقم

رسالة في السماعالعنوان

ابن تيمية ; أحمد بن عبدالحليم - 728 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

904 - 906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

7 - 11عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

اجابة عن سؤال في طرق الصوفية في توقير شيوخهم االمواتالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3296 م.ك. مج3

فقهالموضوع3296 م.ك. مج3مخطوط رقم

رسالة في السماعالعنوان

❨ابن العطار ; عالء الدين ابو الحسن علي بـن ابراهيم بن داود الشافعي - 724 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

904 - 906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

11 - 13عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

علـى ظهر الورقة 13 اجابة مختصرة على سؤال مشابه لشمس الدين ابي بكر محمد بن المالحظات

❨الوليد الطرطوشي - 520 هـ  

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج4

عقائدالموضوع3296 م.ك. مج4مخطوط رقم

رسالة في عيد النصارىالعنوان

المؤلف
ابن تيمية ; تقي الـديـن ابو العباس احمد بـن عبدالحليم بـن عبدالسالم الحراني 

الحنبلي ـ 728 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

14 ـ 16عدد األوراق نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج5

حديث + سيرةالموضوع3296 م.ك. مج5مخطوط رقم

االخبار بوفاة المختارالعنوان

المؤلف
ابن ناصر الدين ; شمس الـديـن ابو عبداهللا محمد بـن ابي بكر عبداهللا بن محمد بن 

احمد القيسي الحموي الدمشقي ـ 842 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

17 ـ 24عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج6

تصوفالموضوع3296 م.ك. مج6مخطوط رقم

رسالة في الطرقالعنوان

المؤلف
الخيوقي ـ الكبري ; نجم الـديـن ابوالجمال ( جناب ) احمد بن عمر بن محمد ـ 618 

هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

25 ـ 28عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

تصوفمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 440 // ذيل بروكلمان : 1 / 787المراجع
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3296 م.ك. مج7

حديثالموضوع3296 م.ك. مج7مخطوط رقم

احاديث الضيافةالعنوان

المؤلف
الصالحي ; تقي الـديـن ابو الصفاء ابو بكر بن داود بـن عيسى القادري الحنبلي ـ 

806 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

32 ـ 48عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج8

تصوفالموضوع3296 م.ك. مج8مخطوط رقم

ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزينالعنوان

الطيماني ; جمال الدين عبداهللا بن محمد بن ابراهيم بن ابي العالءالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

49 ـ 70عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج9

فقهالموضوع3296 م.ك. مج9مخطوط رقم

سؤال وجواب في الشرف من قبل االمالعنوان

المؤلف
ابن مرزوق ; شمس الدين ابو عبداهللا محمد بن احمد بن محمد بن ابي بكر الخطيب 

التلمساني المالكي ـ 842 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

71 ـ 82عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج10

فقهالموضوع3296 م.ك. مج10مخطوط رقم

رسالة في المعرفةالعنوان

المؤلف
ابن ابي الشريف ; كمال الدين ابو المعالي محمد بن محمد بن ابي بكر بن علي 

القدسي الشافعي ـ 906 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

علي بن ابي اللطيف القدسي الشافعيإسم الناسخ

83 ـ 87عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

االعالم للزركلي : 7 / 53المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd s...s/3236_3301=46/3236-3301=PDF/3296/3296 10جم .ك.م.htm [23/03/2011 12:37:41 م]



3296 م.ك. مج11

عقائدالموضوع3296 م.ك. مج11مخطوط رقم

اعالن ذوي االلباب بان سبحانك ماعرفناك حق معرفتك من الصوابالعنوان

المؤلف
ابن قاضي عجلون ; تقي الديـن ابوالصدق ابوبكر بن عبداهللا بن عبدالرحمن الشافعي ـ 

928 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

علي بن ابي اللطيف القدسي الشافعيإسم الناسخ

88 ـ 96عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

على الورقة ( 88 ) قيد اجازة بخط المصنفالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج12

فقهالموضوع3296 م.ك. مج12مخطوط رقم

تشنيف االسماع باحكام السماعالعنوان

الصرخدي ; جمال الدين محمود بن عابد التميمي المصري الشافعي االشعري ـ 674 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

98 ـ 161عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

نقلت هذه النسخة من نسخة المصنف المكتوبة بتاريخ 744 هـالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج13

فقه حنبلي + حديثالموضوع3296 م.ك. مج13مخطوط رقم

تفريج الكروب في تعزيل الدروبالعنوان

الصالحي ; زين الديـن عبدالرحمن بن ابي بكر بن داود الدمشقي الحنبلي ـ 856 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

165 ـ 170عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج14

حديث + أدبالموضوع3296 م.ك. مج14مخطوط رقم

جزء النيلالعنوان

العراقي ; عبدالرحيم بن الحسين ـ 806 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

170 ـ 172عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3296 م.ك. مج15

حديثالموضوع3296 م.ك. مج15مخطوط رقم

فائدة معلمة بالزجر عن مخالطة الظلمةالعنوان

غير معروفالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

906 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

183 ـ 191عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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